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234 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Strand har anmält förhinder varför 

kommunstyrelsens vice ordförande Carina Aaltonen fungerar som mö-

tesordförande. 

 

Sammanträdet inleds kl. 16.15. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Tomas Boedeker och Peggy Eriksson. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad. 
_______________ 
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235 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunstyrelsen har delgetts: 

1. Infrastrukturnämnden i Mariehamns stads beslut § 81/21.10.2020 gäl-

lande infrastrukturnämndens budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023. 

Nämnden framför att den gärna samarbetar med Jomala kommun i gemen-

samma miljöfrågor och flyttar därför fram investeringen för våtmarksområ-

det Apalängen till år 2022 i syfte att initiera ett nytt samarbete.  

2. Skrivelse av 11.11.2020 adresserad till kommunstyrelsen gällande kom-

munförbundet Mise.  

3. Ekonomichefen har sammanställt en slutlig budgetuppföljning i form av 

en oktoberrapport fram tills 31.10.2020 för Jomala kommun. 

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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236 § GRANSKNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL AV 

DEN 10 NOVEMBER 2020 

 

KST § 236/23.11.2020: 

Enligt 49 § 3 mom. kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) 

och Jomala kommuns förvaltningsstadga 48 § 2 mom. 2 p. ska kommunsty-

relsen granska lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige har hållit sammanträde den 10 november 2020. Proto-

kollet i sin helhet finns att läsa på kommunens webbplats, på adressen 

www.jomala.ax/protokoll, under fliken Protokoll.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten har tillkommit i laga ordning och 

kan verkställas. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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237 § KONFIDENTIELLT ÄRENDE: SEKRETESSBELAGT ENL. 9 § 1 

MOM. E PUNKTEN LANDSKAPSLAG OM ALLMÄNNA HAND-

LINGARS OFFENTLIGHET (ÅFS 1977:72) 
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238 § KONFIDENTIELLT ÄRENDE: SEKRETESSBELAGT ENL. 9 § 1 

MOM. E PUNKTEN LANDSKAPSLAG OM ALLMÄNNA HAND-

LINGARS OFFENTLIGHET (ÅFS 1977:72) 
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239 § KONFIDENTIELLT ÄRENDE: SEKRETESSBELAGT ENL. 9 § 1 

MOM. E PUNKTEN LANDSKAPSLAG OM ALLMÄNNA HAND-

LINGARS OFFENTLIGHET (ÅFS 1977:72) 
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240 § KONFIDENTIELLT ÄRENDE: SEKRETESSBELAGT ENL. 9 § 1 

MOM. E PUNKTEN LANDSKAPSLAG OM ALLMÄNNA HAND-

LINGARS OFFENTLIGHET (ÅFS 1977:72) 
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Dnr: DIARIET     195/20      

 

241 § ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DELGENERALPLAN OCH DE-

TALJPLAN FÖR TOMT 3 I KV. 4206 I MÖCKELÖ, HOLMBERGS 

FASTIGHETS AB 

 

KST § 125/22.6.2020: 

Holmbergs Fastighets Ab har 4.5.2020 inkommit med en anhållan om änd-

ring av delgeneralplan och detaljplan för del av fastigheten Värmeland RNr 

10:10 (fastighetsbeteckning 170-420-10-10) i kv. 4206 i Möckelö by. Av 

anhållan framgår att den sökande önskar att tomten kan bebyggas med ett 

affärshus i vilken såväl affärs- som idrottsverksamhet kan inrymmas. Fa-

sadhöjden önskar den sökande ändra till +6,8 m. Anhållan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 125 

 

Planläggaren har lämnat ett utlåtande över anhållan. Utlåtande, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga B – KST § 125 

 

Av planläggarens utlåtande framgår följande: 

Enligt gällande delgeneralplan är tomten planerad som område för icke mil-

jöstörande industri (FS). Enligt gällande detaljplan är tomten planerad som 

kvartersområde för småindustri- och affärsbyggnader (FA-2) med en högsta 

höjd om 6,0 m. Planläggaren förordar en ändring av delgeneralplanen och 

detaljplanen i enlighet med inlämnad anhållan. Planläggaren förordar vidare 

att det på tomten planteras en trädrad mellan byggnadsytan och tomtgränsen 

mot P-området i norr.  

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att sökanden åtar sig att stå 

för planläggningskostnaderna och att kommunen står för planläggningsre-

sursen, att godkänna anhållan om ändring av delgeneralplan och detaljplan 

för tomt 3 i kv. 4206 i Möckelö by. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 175/28.9.2020: 

Kommunens planläggare har, i samråd med markägaren, tagit fram ett för-

slag till ändring av delgeneralplanen för Möckelö. Förslag till ändring av 

Möckelö delgeneralplan jämte beskrivning av den 14 september 2020, en-

ligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga C – KST § 175 

 

Av planförslaget framgår att det aktuella området ändras från område för 

icke miljöstörande industri (FS) till område för handel och idrott (HI).  
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Kommunstyrelsen behöver besluta om planförslaget ska ställas ut till all-

mänt påseende. Enligt 31 § 2 mom. plan- och bygglagen ska meddelande 

om att planförslaget ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas 

per brev till kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och 

andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett 

meddelande behöver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt 

planen. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar framlägga förslaget till ändrad delgeneralplan 

för Möckelö enligt Bilaga C till allmänt påseende under 30 dagar. Kom-

munstyrelsen beslutar vidare att begära byggnämndens och teknisk chefs ut-

låtande över förslaget.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 241/23.11.2020: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Under utställningstiden 12.10-10.11.2020 har inga anmärkningar inkommit.  

 

Teknisk chef har 16.11.2020 meddelat att han inte har några synpunkter 

gällande planförslaget.   

 

Byggnämnden i Jomala kommun har genom beslut BN § 89/30.9.2020 kon-

staterat att planförslaget till samtliga delar följer lagar och förordningar på 

området och således kan omfattas. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att fullmäktige 

antar delgeneralplaneändring för Möckelö (kv. 4206 tomt 3) enligt Bilaga C 

jämte beskrivning av den 14 september 2020. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     282/19      

 

242 § ÄNDRING AV MÖCKELÖ DELGENERALPLAN, ANHÅLLAN 

EKLUNDS FASTIGHETER AB 

 

KST § 8/23.01.2017: 

Eklunds Fastigheter Ab har 21.10.2016 inkommit med en anhållan om del-

generalplaneändring för Möckelö gällande del av fastigheten Norrgård RNr 

12:2 (fastighetsbeteckning 170-420-12-2). Syftet med anhållan är att ändra 

BT-områden (område för hotellverksamhet) till BS-1-område (Småhusdo-

minerat bostadsområde som ska detaljplanläggas före nya tomter får styck-

as) samt ändra markanvändningen för de befintliga stugor vid sydvästra 

stranden till tomter för fritidsbebyggelse. Sökanden vill genom delgeneral-

planeändringen också möjliggöra för en större tomt för allmän byggnad. 

Anhållan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 8 

 

Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över anhållan om 

delgeneralplaneändring för ovan nämnda område. Planläggaren lyfter i sitt 

utlåtande fram att en ändring från BT-område till BS-1-område förordas ef-

tersom det inte föranleder några större ändringar av delgeneralplanens ur-

sprungliga syfte. Dock ska fastigheten Pellas-Vestergård RNr 4:23 (fastig-

hetsbeteckning 170-420-4-23) ingå i planområdet. Eftersom större delen av 

stränderna på fastigheten Norrgård RNr 12:2 har exploaterats förordas ing-

en ändring av delgeneralplanen vad gäller områdena för närrekreation. Vi-

dare förordas en ändring av delgeneraplanen så att ett område för allmän 

byggnad reserveras inom planområdet. Planläggaren har i sitt utlåtande lagt 

fram ett förslag till avgränsning för att möjliggöra dessa ändringar. Kom-

munstyrelsen har tidigare beslutat om två andra ändringar av delgeneralpla-

nen för Möckelö. Delgeneralplaneändringen vad gäller Vassaviken ingår i 

planläggarens förslag till avgränsning medan delgeneralplaneändringen för 

en eventuell rondell har lämnats utanför på grund av ärendets särart. Plan-

läggarens utlåtande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 8 

 

Genom kommunstyrelsens beslut § 95/16.05.2016 inleddes en delgeneral-

planeändring för Möckelö i syfte att möjliggöra en detaljplaneändring så att 

fastigheterna Ferry d`Amour RNr 3:54 och Solgläntan RNr 3:55 får byggas 

med fritidsbebyggelse. Med hänvisning till ovannämnda beslut och likabe-

handlingsprincipen finns skäl att även i det här fallet tillåta en delgeneral-

planeändring som möjliggör fritidsbebyggelse. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att markägarna åtar sig att 

stå för planläggningskostnaderna, inleda en delgeneralplaneändring av 

Möckelö i enlighet med Bilaga B med tillägget att områdena för närrekreat-
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ion inom planeområdet föreslås ändras så att fritidsbebyggelse möjliggörs. 

Delgeneralplaneändringsområdet framgår av Bilaga B. 

 

Carina Aaltonen föreslår att RN-områdena inte ska ingå i delgeneralplane-

ändringsprocessen. Förslaget vinner inget understöd varför det förfaller. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 123/17.6.2019: 

Kommunens planläggare har tagit fram ett förslag till ändring av delgene-

ralplanen av Möckelö. Förslag till ändring av Möckelö delgeneralplan jämte 

beskrivning av den 10 juni 2019, enligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga C – KST § 123 

(Beskrivningen är under beredning och delas ut vid sammanträdet 

17.6.2019) 

  

Enligt 30 § plan- och bygglagen (ÅFS 2008:102) ska de som berörs av en 

plan, om det kan anses vara ändamålsenligt med planens syfte och bety-

delse, ges tillfälle till samråd och att yttra sig skriftligen eller muntligen 

över planförslaget. Enligt 8 § 2 mom. plan- och byggförordningen (ÅFS 

2008:107) ska ett meddelande om samråd delges berörda per post, anslås på 

kommunens anslagstavla eller publiceras i minst en lokal tidning med all-

män spridning i landskapet senast 14 dagar före samrådsmötet. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen 

gällande förslaget till ändrad delgeneralplan av Möckelö jämte beskrivning 

av den 10 juni 2019 enligt Bilaga C. Före kallelse till samråd görs och sam-

råd hålls ska dock de områden i förslaget som kommunen inte äger öster om 

Västervägen som nu är RN-områden (område för närrekreation) ändras till 

L-område (jord- och skogsbruksdominerat område). Det RN-område (om-

råde för närrekreation) väster om Västervägen som nu är bebyggt med fri-

tidshus ska i förslaget även ändras till BF-område (område för fritidsbostä-

der).    

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 267/16.12.2019: 

Jomala kommun har genom annons i en lokaltidning 18.7.2019, delgivning 

på kommunens elektroniska anslagstavla 3.7.2019 – 20.8.2019 och per brev 

3.7.2019 till fastighetsägare kallat till samråd med berörda markägare rö-

rande förslaget till delgeneralplaneändring för Möckelö jämte beskrivning 

av den 10 juni 2019 (reviderat i enlighet med kommunstyrelsens beslut § 

123/17.6.2019). I enlighet med 30 § plan- och bygglagen hölls samråd 
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6.8.2019 med berörda markägare och andra intressenter. Samrådsprotokoll, 

enligt bilaga: 

                    ./. Bilaga D – KST § 267 

 

Vid samrådet 6.8.2019 gavs även möjlighet för berörda markägare och in-

tressenter att inkomma med skriftliga synpunkter fram till och med 

20.8.2019. Med anledning av de synpunkter som inkom vid samrådet och 

fram till och med 20.8.2019 har planläggaren upprättat en samrådsredogö-

relse där de inkomna synpunkterna bemöts, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga E – KST § 267 

 

Enligt 31 § 2 mom. plan- och bygglagen ska meddelande om att planförsla-

get ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas per brev till 

kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och andra av kom-

munen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett meddelande behö-

ver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt planen. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar göra de föreslagna ändringarna av förslaget till 

ändrad delgeneralplan för Möckelö som framgår av samrådsredogörelsen 

enligt Bilaga E, förutom vad gäller ändringen av L-1 områden till RN-

områden vad gäller mark kommunen inte äger. Ett jord- och skogsbruksom-

råde (L-1) kan användas för friluftsliv och rekreation samt påverkar inte 

heller eventuella skyddade biotoper då dessa ändå enligt lag ska bevaras. 

Ifall områdena ändras till RN-områden skapas enbart en inlösningsskyldig-

het för kommunen och i förlängningen höjs kommunens underhållskostna-

der. Kommunstyrelsen beslutar även att GC-vägmarkeringen ska löpa längs 

med hela Småholmavägen och i övrigt fyllas i enlighet med hur det redan är 

byggt.   

 

Kommunstyrelsen beslutar även framlägga förslaget till ändrad delgeneral-

plan för Möckelö till allmänt påseende under 30 dagar. Kommunstyrelsen 

beslutar vidare att begära byggnämndens och teknisk chefs utlåtande över 

förslaget.  

 

BESLUT: 

Peggy Eriksson föreslår, understödd av Stig-Göran Nyman, att BF-området 

vid Vassaviken och det andra västra området ska ändras till BS-1-område. 

Förslaget vinner inte understöd och förfaller därmed.  

 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 242/23.11.2020: 

Under utställningstiden 30.1-28.2.2020 har ett utlåtande och sju anmärk-

ningar inkommit. Byggnämnden och teknisk chef har inte inkommit med 

några synpunkter gällande förslaget. 
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    Protokolljustering:    

 

Planläggaren har tagit del av anmärkningarna och avgett följande bemö-

tande daterat 20.10.2020, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga F - KST § 242 

 

De som har lämnat in anmärkningar har erbjudits att träffa kommundirektö-

ren, planläggaren och kommunstyrelsens ordförande för att diskutera an-

märkningarna.  

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig.  

 

Emilia Josefsson och Marie Skogberg anmäler jäv vilket godkänns på grund 

av ägande inom planområdet. De lämnar rummet och deltar således inte i 

behandlingen av ärendet. Protokoll över ärendet förs av Christian Dreyer.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att förslaget till 

ändrad delgeneralplan för Möckelö av den 10 juni 2019, teknisk korrigering 

27 juni 2019, reviderad enligt kommunstyrelsens beslut § 123/17.6.2019 

och reviderad enligt kommunstyrelsens beslut § 267/16.12.2019, antas av 

kommunfullmäktige, med beaktande av de föreslagna ändringar som fram-

kommer av planläggarens bemötande enligt Bilaga F, men med följande 

ändringar: 

- Simstränderna vid Vassaviken och Småholmsviken stryks. 

- De två BF-områdena (område för fritidsbostäder) ändras till be-områden 

(fritidstomt som får ändras till egnahemstomt). 

- En ca 50 m bred korridor av jord- och skogsbruksdominerat område (L-1) 

skapas längst västerut i det västra BS-1-området.  

Planläggaren uppdaterar förslaget som därefter förs till kommunfullmäktige 

för godkännande. Ändringarna är inte sådana att en ny utställning krävs. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET     213/20      

 

243 § ANHÅLLAN OM PLANERING AV FASTIGHET CARLSSKOG 5:28 

I SÖDERSUNDA BY, CARL RUNDBERG AB 

 

KST § 243/23.11.2020: 

Kommunsekreterarens beredning: 

Carl Rundberg Ab har 12.5.2020 inkommit med en anhållan om planering 

av fastigheten Carlsskog RNr 5:28 (fastighetsbeteckning 170-426-5-28) i 

Södersunda by. Av anhållan framgår att den sökande i framtiden önskar 

planera området för såväl bostadsbebyggelse som industriell verksamhet. 

Anhållan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 243 

 

Planläggaren har lämnat ett utlåtande över anhållan. Utlåtande, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga B – KST § 243 

 

Av planläggarens utlåtande framgår följande: 

Fastigheten Carlsskog 5:28 är ca 19,8 ha och ligger i sin helhet söder om 

Södersundavägen. På fastigheten finns ingen tidigare bebyggelse. Området 

är delvis hugget och delvis beväxt med tallskog. Mellan trädpartierna finns 

mossar/kärr. Fastigheten ligger i huvudsak utanför vattenverkets verksam-

hetsområde och de vattenledningar som ligger närmast fastigheten är inte 

dimensionerade för ett detaljplanerat Carlsskog 5:28. Närmsta möjliga an-

slutningspunkt för avlopp ligger utanför verksamhetsområdet. Vidare är 

Södersundavägen en landskapsväg vilket innebär att nya eventuella infarter 

behöver godkännas av landskapsregeringen.  

För området finns varken detaljplan eller delgeneralplan. För området gäller 

dock kommunens kommunöversikt antagen av kommunfullmäktige genom 

§ 29/14.4.2015. Enligt översikten utgör del av fastighetens östra del ett sär-

skilt skydds- och bevarandeområde. Del av fastighetens västra del utgör 

kulturhistoriskt värdefullt område. På den östra delen av fastigheten finns 

en skogsbilväg.  

 

Eftersom fastigheten gränsar till en äldre by och samtidigt till ett område 

som varit obebyggt i flera hundra år föreslår planläggaren att som mest 1/3, 

den västra delen av fastigheten, används för exploatering genom detaljpla-

nering. Detta för att inte tränga undan djur, natur och bryta en stor orörd 

helhet. Innan ett slutligt beslut om detaljplanering av området tas, behöver 

dock kostnaden och möjligheten att utvidga verksamhetsområdet för både 

vatten- och avloppsnätet utredas. Därtill gäller förhöjda utredningskrav då 

detaljplanering görs på områden där delgeneralplan saknas.  

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig.  
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    Protokolljustering:    

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ser positivt på markägarens anhållan. Kommunstyrelsen 

beslutar dock att innan ställning tas till markägarens anhållan om planering 

ska möjligheten till och kostnaden för att utvidga verksamhetsområdet för 

vatten- och avloppsnätet utredas. Kommunstyrelsen beslutar därmed åter-

remittera ärendet.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET     473/20      

 

244 § KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I BUDGET 2020, SE ÖVER 

SKOLDISTRIKTEN OCH VID BEHOV FÖRESLÅ ÄNDRINGAR 

 

KST § 227/2.11.2020: 

Skoldirektörens beredning: 

Skolförvaltningen gavs i uppdrag att under 2020 se över skoldistrikten och 

vid behov föreslå ändringar.  

 

Skolförvaltningen har kartlagt elevunderlaget vid Jomala kommuns lågsta-

dieskolor under perioden 2020-2027 och en prognos utgående från de ele-

ver som är skrivna i kommunen för närvarande och de upptagningsområden 

som är inskrivna i skolstadgan bifogas enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 227 

 

Södersunda skola rymmer ca 120 elever och Vikingaåsens skola exklusive 

befintliga moduler rymmer ca 270 elever. Detta är under förutsättning att 

klasstorlekarna är optimala med 16-18 elever i varje klass.  

 

I Södersunda skola är det med tanke på gruppstorlekarna optimalt att ha två 

sammansatta parallellklasser i årskurserna 1-2, 3-4 och 5-6. Om antalet ele-

ver i två årskurser överstiger 40 är det nödvändigt att skapa tre parallell-

klasser. På samma sätt är 40 elever per årskurs ett gränsvärde för Vikinga-

åsens skola då det kommer till att bestämma antalet parallellklasser. För att 

det ska bli aktuellt med fyra parallellklasser behöver antalet elever vara 60 

elever eller fler. Det ser dock inte ut att bli fallet under de kommande sex 

läsåren. 

 

För att öka elevantalet i Södersunda skola till ca 120 elever har rektorn och 

biträdande rektorerna sett över upptagningsområdet för de båda skolorna. 

Som utgångspunkt för detta arbete har de använt sig av elevstatistik från 

ÅSUB som visar på antalet elever enligt födelseår i Jomala kommuns byar. 

Genom att låta de elever som bor i Sviby och börjar i årskurs 1 fr.o.m. höst-

terminen 2021 byta till Södersunda skola uppnås på sikt önskad effekt, en-

ligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 227 

 

Enligt prognosen skulle Södersunda skola då ha 121 elever läsåren 2025-

2026 och 2026-2027. En sådan uppdelning innebär att elevantalet i Vi-

kingaåsens skola enligt nuvarande prognos skulle hålla sig mellan 254 och 

275 elever men då är inte ev. inflyttning beaktad. En följd av detta skulle 

också vara att det under perioden 2021-2027 skulle bli högst 17 parallell-

klasser. På sikt finns det ändå ett behov av att räkna med att Vikingaåsens 

skola skall ha möjlighet att ta emot 3 parallellklasser per årskurs vilket 

skulle innebära ett behov av 18 hemklassrum. 
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    Protokolljustering:    

Skoldirektören förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Sviby fr.o.m. 1.8.2021 

hör till Södersunda skolas upptagningsområde. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att skolstadga för 

Jomala kommun (godkänd av kommunfullmäktige 18.3.1997) 30 § ändras 

så att Sviby flyttas från Vikingaåsens distrikt till Västra distriktet för elever 

som börjar skolan från och med 1.8.2021, dock så att elever som har äldre 

syskon som redan tillhör Vikingaåsens distrikt kan välja att gå i samma 

skola som äldre syskon. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 81/10.11.2020: 

Diskussion:  

Siv Ekström föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringen görs 

från och med 1.8.2022 för att möjliggöra en bättre planering. 

 

Dennis Jansson föreslår, understödd av Kristian Aller, att kommunfullmäk-

tige beslutar återremittera ärendet.  

 

BESLUT:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt återremittera ärendet till kommun-

styrelsen.   

_______________ 

KST § 244/23.11.2020: 

Skoldirektörens beredning: 

Antalet elever bosatta i Sviby, inkl. Fågelberget, som inleder skolgången i 

årskurs 1 de närmaste sex läsåren och som berörs av ändringen av ett ev. 

beslut om ändring av upptagningsområde ser läsårsvis ut enligt följande: 

 

Läsåret  Ant. elever från Sviby Ant. elever med äldre syskon i V-

åsen 

2021-2022 6   0 

2022-2023 10   4 

2023-2024 6   2 

2024-2025 7   1 

2025-2026 8   1 

2026-2027 7   1 

Totalt:  44   9 

 

Uppgifterna baserar sig på barnomsorgschefens avstämning gentemot be-

folkningsregistret i november 2020, enligt bilaga: 

 ./.  Bilaga C – KST § 244 
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Effekten av syskongarantin kommer som högst att bli 9 elever om samtliga 

elever med äldre syskon väljer att inleda sin skolgång i Vikingaåsens skola. 

Vilka effekter eventuella nya bostadsområden i västra Jomala kommer att 

ha på elevantalet i Södersunda skola går inte att sia om i detta skede.  

 

En revidering av utbildningsstadgan är på gång och förhoppningsvis kom-

mer den att hinna behandlas av kommunstyrelsen under innevarande år.  

 

Skoldirektören förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Sviby fr.o.m. 1.8.2021 

hör till Södersunda skolas upptagningsområde dock så att elever som har 

äldre syskon som redan tillhör Vikingaåsens distrikt kan välja att gå i 

samma skola som äldre syskon. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att Sviby, för-

utom Fågelberget, fr.o.m. 1.8.2021 hör till Södersunda skolas upptagnings-

område, dock så att elever som har äldre syskon som redan tillhör Vikinga-

åsens distrikt kan välja att gå i samma skola som äldre syskon. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      50/19      

 

245 § OM- OCH TILLBYGGNAD AV VIKINGAÅSENS SKOLA, PRO-

JEKTERINGSGRUPP 

 

KST § 20/4.2.2019: 

Kommunfullmäktige har genom § 78/11.12.2018 beslutat att uppta ett inve-

steringsanslag om 40 000 euro i budget 2019 för en vidare utredning, pro-

jektering och kostnadskalkylering för om- och tillbyggnad av Vikingaåsens 

skola. I och med detta ska en projekteringsgrupp tillsättas som med fördel 

kan bestå av förtroendevalda, tjänstemän och en sakkunnig arkitekt.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en projekteringsgrupp för om- och till-

byggnad av Vikingaåsens skola bestående av förtroendevalda, tjänstemän 

och en sakkunnig arkitekt. Åtminstone rektor och teknisk chef föreslås ingå 

i projekteringsgruppen från förvaltningens sida.   

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en projekteringsgrupp för om- och till-

byggnad av Vikingaåsens skola bestående av följande personer: 

Pia Axberg, rektor  

Magnus Nordin, teknisk chef, innehar sekreterarfunktionen, 

Dennis Jansson, kommunfullmäktigeledamot, ordförande, 

Dan Jansén, kommunfullmäktigeledamot 

Pamela Sjödahl, kommunfullmäktigeledamot 

Annika Hambrudd, kommunstyrelseledamot, vice ordförande, 

Dick Klingberg, ledamot i byggnämnden.  

_______________ 

KST § 67/4.5.2020: 

Pamela Sjödahl har 7.4.2020 begärt befrielse från uppdraget som medlem i 

projekteringsgruppen till förmån för Linda Valve.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Pamela Sjödahl befrielse från uppdraget 

som medlem i projekteringsgruppen för om- och tillbyggnad av Vikinga-

åsens skola. Kommunstyrelsen beslutar vidare om tillsättande av en ny le-

damot i projekteringsgruppen.  

KST § 245/23.11.2020: 

Teknisk chefs beredning: 

Kommunstyrelsen har 4.2.2019 tillsatt en projekteringsgrupp för om- och 

tillbyggnad av Vikingaåsens skola. Projekteringsgruppens uppdrag är att 

vidare utreda behovet, projektera och ta fram en kostnad för om- och till-

byggnad av Vikingaåsens skola. 

 

Elevprognos 2018-2025, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 245 
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    Protokolljustering:    

Projekteringsgruppen för att utreda möjligheterna att bygga om Vikinga-

åsens skola har inkommit med slutrapport genom vilken de också tagit fram 

skissritningar och gårdsritningar uppgjorda av Atom arkitekter inklusive 

kostnadsberäkning och budgetunderlag, samt protokoll från arbetsgruppens 

sammanträden. Arbetsgruppens slutrapport inklusive skissritningar, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 245 

 

Arbetsgruppens protokoll, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 245 

 

En om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola beräknas enligt projekte-

ringsgruppens skissritningar kosta 4.000.000 euro med utrymmen för ca 

325 elever och ca 40 lärare. Projekteringsgruppen har valt att skolan skall 

byggas om i två etapper för att verksamheten skall kunna pågå obehindrat 

under entreprenadtiden. Planeringens första skede har utförts med största 

vikt på kostnadseffektiva lösningar i konstruktion och funktion och ett este-

tiskt utseende för att passa omkringliggande miljö. Därtill har stor vikt lagts 

på att elever och lärare skall  

få arbeta i direkt dagsljus, skolområdet vara trafiksäkert och elever få funkt-

ionella gårdsytor. 

 

Projekteringsgruppen kan konstatera att underlaget för elevprognos endast 

sträcker sig 7 år framåt medan en investering av en byggnad har en avskriv-

ningstid på 20 år, och därför bör en investering i storleksklassen 4 miljoner 

täcka behovet i minst 20 år framåt. En tillbyggnad av skolan möjliggör att 

elevantalet kan ökas eftersom skolan då delvis återskapar vistelseytor som i 

flera omgångar byggts bort. 

 

Rektorn för Vikingaåsens skola har sammanställt behoven av specialklas-

ser, samordnad specialundervisning, studios, språkstöd och grupprum vil-

ken är bilagd projekteringsgruppens slutrapport. I rektorns förklaring kon-

stateras att undervisning idag sker i korridorer och på ställen utan dagsljus, i 

utrymmen som inte är fullt anpassade för undervisning. Ett resurscentrum är 

av största vikt för att trygga elevernas skolgång. Rektorns förklaring finns i 

slutrapporten, Bilaga B.  

 

Projekteringsgruppen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna slutrapport inklusive skissritningar för 

om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola enligt bilaga B och ger projekte-

ringsgruppen fortsatt förtroende att fortsätta planeringen, samt upptar inve-

steringsmedel om 4.000.000 euro i budget 2021 för projektet. 

 

Kommundirektörens beredning: 

Annika Hambrudd har 2.11.2020 begärt befrielse från uppdraget som med-

lem i projekteringsgruppen. 
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    Protokolljustering:    

Enligt kostnadsberäkning sammanställd av teknisk chef kan skolan byggas 

om inom befintliga väggar till en kostnad av ca 3.000.000 euro. Om man 

inte flyttar lärarrummet kan man då ändå få ihop tillräckligt med undervis-

ningsutrymmen, fritidsverksamhet samt utvidga matsalen. Fritidshemmets 

nuvarande lokal kan eventuellt användas för vaktmästeribehov. 

 

Kostnadsberäkning ombyggnad inom befintliga väggar, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 245 

 

Teknisk chef är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Annika Hambrudd befrielse från uppdra-

get som medlem i projekteringsgruppen för om- och tillbyggnad av Vi-

kingaåsens skola. Kommunstyrelsen beslutar vidare om tillsättande av en 

ny ledamot i projekteringsgruppen.  

 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera uppdraget till projekteringsgruppen 

för att få förslag på ombyggnad inom befintliga väggar och till en kostnad 

om tre miljoner euro. Förslaget skall prioritera att skapa behövliga under-

visningsutrymmen. 

 

Diskussion:  

Carina Aaltonen föreslår, understödd av Sandra Listherby, att kommunsty-

relsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att godkänna slutrapport 

inklusive skissritningar för om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola en-

ligt bilaga B och ger projekteringsgruppen fortsatt förtroende att fortsätta 

planeringen, samt upptar investeringsmedel i budget 2021 för projektet. 

 

Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Carina Aaltonens 

förslag röstar Tomas Boedeker, Peggy Eriksson, Tommy Nordberg och Ma-

rie Skogberg för kommundirektörens förslag medan Suzanne Milestad-

Styrström, Sandra Listherby och Carina Aaltonen röstar för Carina Aalto-

nens förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således godkänna kommundirektörens förslag. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Annika Hambrudd befrielse från uppdra-

get som medlem i projekteringsgruppen för om- och tillbyggnad av Vi-

kingaåsens skola. Kommunstyrelsen beslutar vidare tillsätta Peggy Eriksson 

som ny ledamot i projekteringsgruppen.  

 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera uppdraget till projekteringsgruppen 

för att få förslag på ombyggnad inom befintliga väggar och till en kostnad 

om tre miljoner euro. Förslaget skall prioritera att skapa behövliga under-

visningsutrymmen. 

_______________  
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Dnr: DIARIET     423/20      

 

246 § BUDGET 2021 

 

KST § 193/5.10.2020: 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium, nämndernas ordföran-

den och berörda tjänstemän håller budgetseminarium på kommunkansliet 

inför 2021 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter har inbjudits som 

åhörare.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Biblioteks- och kulturförvaltningen, byggförvaltningen, fritidsförvaltning-

en, räddningsförvaltningen och centralförvaltningen presenterar sina bud-

getförslag för 2021 och en allmän diskussion och frågestund hålls i anslut-

ning till detta. Kommunstyrelsen ger vid behov ytterligare direktiv för det 

återstående budgetarbetet.  

 

BESLUT: 

Ärendet bordläggs. 

_______________ 

KST § 197/6.10.2020: 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium, nämndernas ordföran-

den och berörda tjänstemän håller budgetseminarium på kommunkansliet 

inför 2021 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter har inbjudits som 

åhörare.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Tekniska förvaltningen, äldreomsorgen, barnomsorgen och skolförvaltning-

en presenterar sina budgetförslag för 2021 och en allmän diskussion och 

frågestund hålls i anslutning till detta. Kommunstyrelsen ger vid behov yt-

terligare direktiv för det återstående budgetarbetet.  

 

BESLUT: 

Ärendet återremitteras.  

_______________ 

KST § 221/26.10.2020: 

Efter återremissen har förvaltningen justerat budgetförslaget. Några juste-

ringar som kan nämnas är: 

- Minskat anslag för personalutbildning inom barnomsorgen, -5.000 euro 

- Personalkostnaden för hemvården sänkts för att motsvara trolig beman-

ning snarare än inrättade tjänster, -43.000 euro 

- Minskning med 1 elevassistent Södersunda från HT-21, -15.300 euro 

- Fritidsförvaltningens inventarier minskats, -4.500 euro 

- Brandmästartjänsten budgeteras från 1.3, -3.500 euro 

- De föreslagna hyreshöjningarna vid Allégården ej möjliga att genomföra, 

merkostnad 2.600 euro 
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Förutom dessa mindre och kortsiktiga justeringar har följande förslag till 

strategier för att långsiktigt uppnå inbesparingar lyfts fram: 

- Se över försäkringarna och eventuellt konkurrensutsätta dem. 

- Samarbete mellan förvaltningarna i gemensamma inköp av drivmedel, 

kontorsmaterial, städmaterial, livsmedel, etc. 

- Samordna avtal som teletjänster, IT-avtal, IT-utrustning, etc. 

- Gemensamma ramavtal för entreprenörsarbete för t.ex. el- och vvs-

arbeten.  

- Samordnade inköp av arbetsteknisk utrustning t.ex. verktyg, byggnads-

material för förvaltningars eget bruk. 

- Noggrannare kontroll på läromedel som köps in. 

- Rektor och biträdande rektorerna kommer att se över kriterier för vilka 

elever som har rätt till extra stöd.  

- Övergången daghem-skola kan utvecklas med målet att på sikt öka samar-

betet mellan daghem och skola och tillsammans planera för en god skol-

start för alla barn.  

- Investeringar i Vikingaåsens skola bör sträva efter att endast förverkliga 

de allra nödvändigaste renoverings-och ombyggnadsbehoven för att 

hålla nere kostnaderna. 

- Kostnaderna för institutionsvården kan sänkas eller åtminstone stävjas ge-

nom att ESB drivs i egen regi inom kommunen och att ESB-demens in-

rättas på Oasen (nuvarande Liljan).  

 

Förslaget till budget resulterar i ett årsbidrag för 2021 på – 929 852 euro. I 

ekonomiplanen har relativt modesta kostnadsökningar antagits för 2022-

2023 men också för 2023 driftskostnader för ev. ESB och nytt dagis. Som 

framkommer av budgeten som helhet är avsikten att inom mandatperioden 

ha ett stabilt positivt årsbidrag vilket kommer att påverka den faktiska kost-

nadsnivån 2022 och 2023 utifrån vilka övriga faktorer som föreligger då. 

De olika processer som är påbörjade går inte i det här skedet att tydligt upp-

skatta inbesparingarna av och har därför inte förts in i ekonomiplanen. Om 

man ändå skall prognostisera kunde man tänka sig att det i kommunalför-

bunden finns ca 400.000 att spara och att de interna samordningsreformerna 

kunde spara ytterligare ca 150.000 årligen.  

 

Förslag till budget för 2020 och ekonomiplan för 2021-22, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 221 

 

Ekonomichef Dan Lindblom är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till budget för 2021 och eko-

nomiplan för 2022-2023 enligt bilaga A och att skicka förslaget till kom-

munfullmäktige för remiss.  
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Diskussion:  

Carina Aaltonen föreslår, understödd av Sandra Listherby, att ett anslag om 

10.000 euro tas med i tekniska förvaltningens ram som ett tillfälligt anslag 

för att möjliggöra framtagande av en underhållsplan för kommunens fastig-

heter.  

Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Carina Aaltonens 

förslag röstade Tomas Boedeker, Peggy Eriksson, Tommy Nordberg, The-

rese Johansson och Jörgen Strand för kommundirektörens förslag medan 

Carina Aaltonen och Sandra Listherby röstade för Carina Aaltonens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar således godkänna kommundirektörens förslag. 

 

Jörgen Strand föreslår, understödd av Tomas Boedeker, att kommundirektö-

rens förslag gällande renovering av Vikingaåsens skola justeras med föl-

jande tillägg: beaktat elevunderlag, skoldistrikt och avtalet med Marie-

hamns stad.  

 

Carina Aaltonen föreslår att investeringsanslaget för renovering av Vi-

kingaåsens skola ska sättas till 4 miljoner. Förslaget vinner inte understöd 

varför det förfaller.  

 

Sandra Listherby föreslår att investeringsanslaget för renovering av Vi-

kingaåsens skola ska sättas till 3 miljoner. Förslaget vinner inte understöd 

varför det förfaller.  

 

Carina Aaltonen föreslår att medel för en ny planläggarresurs under central-

förvaltningens ram stryks. Förslaget vinner inte understöd varför det förfal-

ler. 

 

BESLUT: 

Ramen för socialväsendet godkänns enligt kommundirektörens förslag.  

Ramen för undervisningsväsendet godkänns enligt kommundirektörens för-

slag. 

Ramen för biblioteksförvaltningen godkänns enligt kommundirektörens 

förslag. 

Ramen för fritidsförvaltningen godkänns enligt kommundirektörens förslag. 

Ramen för samhällstjänster och övriga tjänster godkänns enligt kommundi-

rektörens förslag.  

Ramen för tekniska förvaltningen godkänns enligt kommundirektörens för-

slag.  

Ramen för affärsverksamheten godkänns enligt kommundirektörens förslag.  

Ramen för byggförvaltningen godkänns enligt kommundirektörens förslag.  

Ramen för investeringar godkänns med tillägget gällande renovering av Vi-

kingaåsens skola enligt ovan.  

Kommunstyrelsen beslutar vidare att det under kommunfullmäktiges upp-

drag på s. 5 ska tilläggas en mening: Utreda behovet och kostnaden av ett 

nytt daghem på Möckelö strand. 

Finansieringsdelen godkänns enligt kommundirektörens förslag.  
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Ramen för centralförvaltningen godkänns enligt kommundirektörens för-

slag.  

De allmänna motiveringarna godkänns enligt kommundirektörens förslag.  

I övrigt i enlighet med kommundirektörens förslag.  

_______________ 

Carina Aaltonen reserverar sig mot beslutet vad gäller investeringsanslag 

för renovering av Vikingaåsens skola.   

 

KFG § 78/10.11.2020: 

Styrelsens förslag till budget för 2021 och ekonomiplan för 2022-23, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga B – KFG § 78 

 

Samtliga förvaltningschefer och enhetschefer är inkallade som sakkunniga 

till remissdebatten.  

 

Följande kommentarer ges till kommunstyrelsen:  

Gyrid Högman önskar, understödd av Kaj Rösgren, att kommunfullmäktige 

låter Oasen boende- och vårdcenter ha den liggande budgeten, men att Oa-

sen fortsätter med de strama linjerna för att minska sjukfrånvaron och se till 

att bemanningen hålls på en bra nivå samt att kommunstyrelsen därmed 

ändrar sina direktiv till ombuden inför Oasens förbundsfullmäktige. På så 

sätt har man en bra beredskap för corona.  

 

Hedvig Stenros önskar att inbesparingen på elevassistenter minskar med 

hälften, alltså så att besparingen på Vikingaåsen blir 32.500 euro och i Sö-

dersunda skola 14.500 euro.  

 

Hedvig Stenros önskar att daghemmen ska få elektronisk närvarohantering 

à 10.000 euro vilket skulle underlätta både för personal och för föräldrar.  

 

Hedvig Stenros önskar att 2 miljoner euro sätts med i projekteringsbudget 

2021 för förverkligandet av ett daghem på Möckelö strand. Detta skulle fi-

nansieras med lån.  

 

Hedvig Stenros önskar att fritidsledaren på Frideborg ska fortsätta med 3 

h/vecka.  

 

Hedvig Stenros önskar att de budgeterade medlen till Oasen boende- och 

vårdcenter är kvar på den nivå som var i budget 2020, alltså ett ökat anslag 

med 262.000 euro.  

 

Hedvig Stenros önskar att inga nedskärningar görs gällande Kommunernas 

socialtjänst k.f.  

 

Dennis Jansson önskar att kommunstyrelsen tar till sig av den rapport som 

ska presenteras av projekteringsgruppen för ombyggnad av Vikingaåsens 

skola vid kommunstyrelsens sammanträde 23.11.2020.  
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BESLUT:  
Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad remissdebatt, att återremittera 

budgetförslaget till kommunstyrelsen och konstaterar att de ovanstående 

kommentarerna ges till kommunstyrelsen. 

_______________ 

KST § 246/23.11.2020: 

Vid kommunfullmäktiges remissdebatt 10.11.2020 gavs åtta kommentarer 

gällande budgeten till kommunstyrelsen.  

 

Gällande Oasen boende- och vårdcenter k.f. har förbundsfullmäktige be-

handlat förbundsstyrelsens budgetförslag då kommunstyrelsen sammanträ-

der 23.11.2020. Om Oasens budget fastställdes i enlighet med förbundssty-

relsens förslag måste Jomalas budget justeras med ca 300.000 i ökad kost-

nad för äldreomsorg. 

 

Gällande elevassistenter gör förvaltningen bedömningen att nuvarande bud-

getförslag innehåller tillräckliga resurser, såtillvida att inga oväntade behov 

uppstår under kommande läsår. 

 

Medel för elektronisk närvarohantering för daghemmen har lyfts in i bud-

getförslaget. 

 

För daghem på Möckelö strand har inget anslagits i budgeten av den anled-

ningen att byggnadsplats, antal avdelningar och byggstart ännu är okänt. 

Kommunfullmäktige får istället ha beredskap att bevilja medel när ett kon-

kret förslag finns att ta ställning till. 

 

Fritidsledare på Frideborg är inget som föreslås tas in. Projektet startade 

under oktober 2020 och ska utvärderas efter sex månader. 

 

Ytterligare ändring mot föregående budgetförslag är att ombyggnad av Vi-

kingaåsen budgeteras till en kostnad av tre miljoner istället för som tidigare 

två miljoner. Investeringen finansieras med egna medel, fondmedel och lån. 

 

Slutligen kan nämnas att prognos för landskapsandelar, skattekompensat-

ioner och skatteutfall har uppdaterats. 

 

Förslag till budget för 2021 och ekonomiplan för 2022-2023 efter remiss-

debatten, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 246 

 

Inkallad som sakkunnig är ekonomichefen.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget för 2021 och ekonomiplan 

för 2022-2023 enligt bilaga C, med justeringen att äldreomsorgens ram utö-
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kas med 300.000 euro, och föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget 

antas. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     504/20      

 

247 § GENOMFÖRANDE AV PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2020 

 

KST § 247/23.11.2020: 

Ekonomens beredning: 

Kommunfullmäktige antog genom § 6/16.1.2018 en reviderad version av 

”Riktlinjer för internkontroll”. I enlighet med dessa riktlinjer ska kontrollen 

av de riskområden/processer som granskats under året rapporteras till 

kommunstyrelsen.  

 

Intern kontroll är inte ett mål i sig, utan ett hjälpmedel för att arbeta mål-

medvetet och för att identifiera problem innan de uppstår. Internkontrollen 

bör planeras och genomföras som en naturlig del av kommunens arbete och 

involvera hela den kommunala verksamheten. Med en god intern kontroll 

vårdas Jomala kommuns varumärke då kommunen säkerställer att dess åta-

ganden utförs på ett säkert och korrekt sätt. 

 

Arbetet med intern kontroll har pågått sedan 2013 med ekonomen som 

samordnare. Inledningsvis har förvaltnings- och enhetscheferna identifierat 

risker inom respektive enhet samt valt ut de specifika granskningsområ-

dena. Därefter har en plan för genomförandet av kontroller tagits fram och 

slutligen har kontrollrapporter skapats där man utvärderar resultatet av årets 

arbete. Granskningsområdena som behandlats i planen är de moment med 

högst riskvärde i varje förvaltning. I kontrollrapporterna framkommer kon-

kreta förslag på åtgärder av riskmomenten.  

 

Sammanfattning av planen för genomförandet av kontroller, enligt bilaga: 

                     ./. Bilaga A – KST § 247 

 

Kontrollrapporter inklusive förvaltningarnas förslag på förbättringsåtgärder, 

enligt bilaga: 

                     ./.   Bilaga B – KST § 247 

 

Genom arbetet med intern kontroll har riskområden lyfts upp och behand-

lats. Genom riskanalysen har relevanta verktyg kunnat skapas för att syn-

liggöra och åtgärda problem som kan uppstå i verksamheten. Arbetet med 

intern kontroll utvecklas och förbättras varje år. 

Ekonom Elin Andersén är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna kommunens system för intern kontroll 

samt genomförandet av plan för intern kontroll 2020 enligt Bilaga A och 

förvaltningarnas förslag till förbättringsåtgärder enligt Bilaga B. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________  
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Dnr: DIARIET     505/20      

 

248 § KOMMUNSTYRELSENS DISPOSITIONSMEDEL 2020 

 

KST § 248/23.11.2020: 

Ekonomichefens beredning: 

Budgeten för 2020 bygger på en rambudgetering, där förvalt-

ningarna/nämnderna har fått befogenheter att omdisponera anslag inom de 

givna ramarna. Förvaltningarna förutsätts i första hand hitta tilläggsmedel 

inom den egna ramen. Dispositionsmedel kan beviljas om äskandena grun-

dar sig på tidigare oförutsedda utgifter och/eller om omdisponeringar inte är 

möjliga utan betydande nedskärningar i någon annan verksamhet. Kom-

munstyrelsens dispositionsmedel uppgår till 200 000 euro 2020. Under året 

har 5 233 euro fördelats ut till centralförvaltningen, för medlemskap i Lo-

kalkraft Leader Åland, från kommunstyrelsens dispositionsmedel. 194 767 

euro finns kvar att fördela ut. 

 

Fritidshemsverksamheten 

Fritidshemsverksamhetens totala behov av dispositionsmedlen uppgår till 

24 076 euro. 

 

Beräknade merkostnader och inbesparingar enligt nedan: 

 

31301 Fritidshem Humlan 

3252 Dagvårdsavgifter                               28 759 euro 

 

Dagvårdsavgifterna kom inte in som budgeterat under våren på grund av 

Coronapandemin och kommunens beslut om att familjer inte skulle behöva 

betala avgiften. Även under höstterminen skedde detsamma. Humlan har 52 

platser. På våren hade Humlan endast två barn inskrivna. På höstterminen 

har Humlan haft 21 barn inskrivna. Beräknat bortfall av intäkter om 28 759 

euro. 

 

 

Totala merkostnader:                    28 759 euro 

 

Fritidshemsverksamheten har under året vidtagit följande åtgärder för att 

minska en befarad budgetöverskridning: 

 

• 31301 Fritidshem Humlan 

Inbesparingar inom köp av tjänster. 

 

Summa minskade kostnader   1 100 euro 

 

• 31301 Fritidshem Humlan 

Inbesparingar inom material, förnödenheter och varor. 

 

Summa minskade kostnader   1 800 euro 
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• 31301 Fritidshem Humlan 

Inbesparingar inom arbetsavtalsförhållanden genom permittering. 

 

Summa minskade kostnader   1 783 euro 

 

Totalt minskade kostnader:                   4 683 euro 

 

 

Fritidsförvaltningen 

 

Fritidsförvaltningens totala behov av dispositionsmedlen uppgår till 32 000 

euro. 

 

Beräknade merkostnader och inbesparingar enligt nedan: 

 

• 33206 Vikingagårdens sporthall 

4380 Renhållnings- och tvätteritjänster                              17 000 euro 

 

Obudgeterade städkostnader för hösten 2020, kostnader fritidsförvaltningen 

inte haft mandat att påverka. 

 

• 33202 Vikingahallen 

3610 Idrottsverksamhet                               40 000 euro 

 

Uteblivna intäkter på grund av coronapandemin. 

 

• 33203 Vikingavallen  

3610 Idrottsverksamhet                               20 000 euro 

 

Uteblivna intäkter på grund av coronapandemin. 

 

 

Totala merkostnader:                    77 000 euro 

 

Fritidsförvaltningen har under året vidtagit följande åtgärder för att minska 

en befarad budgetöverskridning: 

 

• 33202 Vikingahallen och 33203 Vikingavallen 

Vid såväl kostnadsställe 33202 som 33203 har fritidsförvaltningen varit 

mycket återhållsam beträffande samtliga driftskostnader och därmed motar-

betat det underskott som finns på grund av uteblivna intäkter. Ändock har 

underskott uppstått i ram per oktoberrapport om 1,5 %. 

 

Summa minskade kostnader   45 000 euro 

 

Totalt minskade kostnader:                   45 000 euro 
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Fritidshemsverksamheten och fritidsförvaltningen äskar om 24 076 euro re-

spektive 32 000 euro av kommunstyrelsens dispositionsmedel för att täcka 

upp befarade merkostnader som inte beräknas kunna täckas med befintliga 

medel. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beviljar fritidshemsverksamheten 24 076 euro och fri-

tidsförvaltningen 32 000 euro av kommunstyrelsens dispositionsmedel för 

att täcka upp befarade merkostnader som inte beräknas kunna täckas med 

befintliga medel. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 32  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 23.11.2020 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET     506/20      

 

249 § 86420 GC-LED JOMALARAKAN, TILLÄGGSMEDEL 

 

KST § 249/23.11.2020: 

Investeringsmedel för kostnadsställe 86420 GC-led Jomalarakan räcker 

inte för att täcka projektets totala utgifter i och med att de ersättningar som 

betalats ut till markägare som upplåtit mark blivit större än beräknat. Totalt 

har nu 74 111 euro åtgått och endast 45 394 euro finns budgeterat. Totalt 

har anslaget överskridit budget med 28 720 euro. 
 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att investeringspro-

jektet 86420 GC-led Jomalarakan beviljas tilläggsmedel om 29 000 euro. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 33  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 23.11.2020 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET     507/20      

 

250 § ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSPLAN 

 

KST § 427/4.10.1999: 

KFG har godkänt grunderna för avskrivningsplan för kommunens anlägg-

ningstillgångar vid sitt sammanträde 1999-09-21. I enlighet med kommu-

nens förvaltningsstadga § 78 skall KST utifrån de grunder som kommun-

fullmäktige antagit för avskrivningarna enligt plan antaga avskrivningspla-

ner för enskilda nyttigheter eller kategorier av nyttigheter. 

Kommunstyrelsen fastställer en gräns för små anskaffningar som underlag 

för avskrivningskalkylen. 

 

Förslag till avskrivningsplan för kategorier av anläggningstillgångar, enligt 

bilaga. 

 ./. Bilaga A – KST § 427. 

 

Varje enskild anläggningstillgång styrs till respektive kategori i kommu-

nens anläggningstillgångsregister. 

Förslaget (såsom budget 1999 och 2000) är uppbyggt på att gränsen för små 

–anskaffningar sätts till 50.000 mark exkl. moms brutto. 

 

Kommundirektörens förslag: 

KST besluter fastställa avskrivningsplan för kategorier i enlighet med bi-

laga A – KST § 427 att gälla fr.o.m. 1.1.1999. Som gräns för småanskaff-

ningar som inte aktiveras utan upptages som årskostnad sätts 50.000 mark 

exkl. moms brutto. 

 

BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkändes. 

____________ 

KST § 549/30.12.2002: 

I och med att Finland övergick till euro år 2002 bör gränsen för små-

anskaffningar på 50.000 mark korrigeras till ett jämnt eurobelopp. 50.000 

mark motsvarar 8.409,40 euro. Bokföringsnämndens kommunsektion har i 

sin rekommendation sagt att 10.000 euro är det maximala belopp som kan 

bokföras som årskostnad. För Jomala kommun torde ett belopp på 8.500 

euro vara lämpligt som gräns för småanskaffningar som inte aktiveras utan 

upptas som årskostnad. I budgeten för år 2003 har gränsen 8.500 euro an-

vänts i investeringsdelen. 

 

I samband med saneringen och ombyggnaden av högstadieskolan i kom-

munalförbundet Södra Ålands Högstadiedistrikt inköptes s.k. kvalitetsmo-

duler för specialklassen. Kommunens andel för modulerna ingår som en del 

i det totalanslag som kommunen betalar för ombyggnadsprojektet. Om-

byggnaden av högstadieskolan är ännu inte klar medan specialklassen ut-

nyttjat modulerna redan i ett år. Avskrivning på den betalningsandel som 

kan hänföras till modulerna bör således göras för år 2002.  
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Betalningsandelar för investeringar i kommunalförbunden bokförs under 

gruppen immateriella tillgångar. Kommunfullmäktige har fastslagit att be-

talningsandelar för kommunalförbundens byggnader kan avskrivas på 10 

till 40 år. Under immateriella tillgångar har kommunstyrelsen fastslagit två 

kategorier som berör betalningsandelar till kommunalförbunden, en för lös-

egendom och en för byggnader. Den förra har en avskrivningstid om fyra år 

medan den senare har en avskrivningstid på 40 år.  

 

Utgiften för en investering bör fördelas på flera år utgående ifrån hur många 

år tillgången har betydelse för kommunens serviceproduktion men hänsyn 

bör också tas till tillgångens förslitningstakt. Bokföringsnämndens kom-

munsektion rekommenderar att avskrivningstiden väljs så att den blir kor-

tare än den tid under vilken tillgången används för serviceproduktionen. 

 

Modulerna är så kallade kvalitetsmoduler men med en enklare konstruktion 

än hus byggda på plats. Betalningsandelar för modulerna bör därför ha en 

avskrivningstid som är kortare än avskrivningstiden för egentliga byggna-

der. Som jämförelse kan konstateras att den rekommenderade avskrivnings-

tiden för ekonomibyggnader är 15 till 20 år och för förvaltningsbyggnader 

30 till 50 år. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar komplettera avskrivningsplanen med en ny ka-

tegori, betalningsandelar kommunalförbund moduler, med en avskrivnings-

tid om 20 år. Kommunstyrelsen beslutar vidare att som gräns för små-

anskaffningar, som inte aktiveras utan upptags som årskostnad, sätts 8.500 

euro exkl. moms brutto att gälla från och med 1.1.2003. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

____________ 

KST § 250/23.11.2020: 

Gränsen för småanskaffningar har inte justerats sedan 2002. Förvaltningen 

anser det ändamålsenligt att höja gränsen till 10.000 euro. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att justera avskrivningsplanen så att gräns för 

småanskaffningar som inte aktiveras utan upptags som årskostnad sätts till 

10.000 euro exkl. moms brutto att gälla från och med 1.1.2021. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 35  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 23.11.2020 kl. 16:00 
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Dnr: DIARIET     463/20      

 

251 § BIBLIOTEKS- OCH KULTURCHEF 

 

KST § 251/23.11.2020: 

Tjänsten som biblioteks- och kulturchef har varit lediganslagen att söka un-

der tiden 16.10 – 30.10.2020. Till tjänsten inkom en ansökan inom utsatt 

tid.  

 

Sammanställning av den sökandes kvalifikationer och annons, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 251 

 

Den sökande uppfyller samtliga behörighetskrav och innehar för närvarande 

tjänsten på viss tid då hon inte vid förra ansökningstillfället var fullt behö-

rig. I och med att behörighetskraven nu uppfylls kan tillsvidareanställning 

göras.   

 

Enligt 73 § förvaltningsstadgan av 10.12.2019 är det kommunstyrelsen som 

utser förvaltningschefer i Jomala kommun. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar välja Mervi Appel till tjänsten som biblioteks- 

och kulturchef från 1.1.2021 tillsvidare. Ingen prövotid tillämpas. Lön samt 

övriga villkor enligt nuvarande gällande kollektivavtal. Separat körersätt-

ning utgår mot redovisning.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     483/20      

 

252 § ANHÅLLAN OM BIDRAG, SVENSKA FINLANDS FOLKTING 

 

KST § 252/23.11.2020: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Svenska Finlands folkting har inkommit med en begäran om bidrag för 

2020. Folktinget anhåller om ett stöd om 550 euro. Folktingets uppgift är 

bl.a. att främja det svenska språkets ställning i Finland samt att utveckla den 

svenskspråkiga befolkningens kulturella och samhälleliga förhållanden. Be-

gäran om bidrag, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 252 

 

Jomala kommun har inte tidigare bidragit med medel till Svenska Finlands 

folkting och saknar även budgeterade medel för ändamålet. Med beaktande 

av det rådande ekonomiska läget är det inte heller lämpligt att ge bidrag. 

Slutligen uppfyller inte Svenska Finlands folkting kommunens regler för 

verksamhetsbidrag och övriga bidrag.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ge något bidrag till Svenska Finlands 

folkting.   

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     481/20      

 

253 § SÅHD K.F. FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 26.11.2020, DIREKTIV 

TILL OMBUD 

 

KST § 253/23.11.2020: 

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) förbundsfullmäktige samman-

träder 26.11.2020. Jomala kommuns ombud är Hanna Segerström (ersättare 

Peggy Eriksson) och Pamela Sjödahl (ersättare Wille Valve). Kallelsen har 

delgivits 18.11.2020 på kommunens intranät.  

 

Ärenden som skall behandlas är: 

§15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

§16 Val av protokolljusterare 

§17 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

§18 Arvodesstadga fr.o.m. 1.2.2021 

§19 Om- och tillbyggnad av KHS 

§20 Nybyggnad av specialfritidshem 

§21 Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 

§22 Ombildande av tjänst från skoldirektör till utbildningschef 

§23 Information och diskussion 

 

Gällande om- och tillbyggnad av KHS är planen att skolan skall inrymma 

400 elever. Enligt statistiken som presenteras i budgetförslaget kommer inte 

skolan närma sig 400 elever på länge. Tillbyggnaden bör därför bantas. 

 

Gällande budget- och ekonomiplan har kommunen genom kommundirektö-

rens tjänstemannabeslut §163/2020 givit utlåtande vilket kommunstyrelsen 

genom e-post enhälligt samtyckt till. I det utlåtandet önskar kommunen att 

kostnad per elev sänks med 5% jämfört med bokslut 2019. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till ombuden: 

 

Jomala kommun önskar att om- och tillbyggnaden avbryts och att ett nytt 

förslag baserat på ett lägre elevantal tas fram. 

 

Jomala kommun önskar återremiss av budgeten med kravet att kostnaden 

per elev vid Kyrkby högstadieskola ska minskas med 5% jämfört med 2019 

års bokslut. 

 

Övriga ärenden kan godkännas enligt förslag. 

 

Diskussion:  

Carina Aaltonen föreslår att kommunstyrelsen inte kräver återremiss av 

budgeten med kravet att kostnaden per elev vid Kyrkby högstadieskola ska 

minskas med 5% jämfört med 2019 års bokslut. I övrigt i enlighet med 

kommundirektörens förslag.  
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Förslaget vinner inte understöd varför det förfaller.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     495/20      

 

254 § ÅLANDS KOMMUNFÖRBUNDS FÖRBUNDSSTÄMMA 27.11.2020, 

DIREKTIV TILL OMBUD 

 

KST § 254/23.11.2020: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Ålands kommunförbund håller förbundsstämma 27.11.2020 kl. 13.00 i Val-

borgs ungdomslokal i Lemland. Jomala kommuns ombud är Hedvig Stenros 

(ersättare Linda Valve) och Peggy Eriksson (ersättare Jonas Sommarhed). 

Kallelsen med tillhörande bilagor har delgivits kommunstyrelsen på intra-

nätet 18.11.2020. I kallelsen finns följande punkter upptagna: 

 

9 § Sammanträdets beslutförhet och laglighet 

10 § Protokolljustering  

11 § Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 

12 § Budgetändring 2020 

 

Budget 2021 

Kommunstyrelsen har genom § 186/28.9.2020 skickat följande som utlå-

tande till ÅKF gällande budgetförslaget för 2021: ”Kommunstyrelsen be-

slutar svara Ålands kommunförbund att budgeten kan accepteras men att 

Jomala kommun gärna ser att kommunförbundet aktivt arbetar för att i utlå-

tanden, förhandlingar, planering av verksamheten etc. tydligare vinnlägger 

sig om att även en större kommuns perspektiv framhålls.”  

 

Enligt kallelsen har inga betydande ändringar gjorts jämfört med det tidi-

gare budgetförslaget. Dock har målsättningarna inför 2021 preciserats. Se 

bland annat s. 17 i budgeten. Vidare begär förbundsstyrelsen fullmakt av 

stämman att utreda frågan om ett samägt kommunalt servicebolag. Arbetet 

föreslås ske i nära samarbete med medlemskommunerna varför en referens-

grupp bör utses.  

 

Kommunala avtalsdelegationen ska senast 18.11.2020 skicka en uppdaterad 

text som skickas separat till delegaterna.  

 

Budgetändring 2020 

Slutligen behöver en budgetändring för 2020 göras i och med ökade kost-

nader och intäkter till följd av handläggningen av ensamföretagarstöd som 

gjorts på begäran av bland annat Jomala kommun.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till ombuden: 

- Budgetförslaget för 2021 kan godkännas. 

- Budgetändringen gällande 2020 kan godkännas. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     493/20      

 

255 § LOKALKRAFT LEADER ÅLAND, REPRESENTANT VID HÖST-

MÖTE 26.11.2020 

 

KST § 255/23.11.2020: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Lokalkraft Leader Åland har skickat en inbjudan till höstmöte 26.11.2020 

kl. 18.00 på Travbanan. Vid höstmötet behandlas bland annat verksamhets-

plan 2021, budget 2021, arvoden och avgifter samt val av styrelsens ordfö-

rande och övriga medlemmar som är i tur att avgå. Föredragningslista till 

höstmötet har delgivits kommunstyrelsen på kommunens intranät 

18.11.2020. 

 

Jomala kommun är medlem i Lokalkraft Leader Åland och har därmed rätt 

att delta.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar utse Jomala kommuns representant vid höstmö-

tet för Lokalkraft Leader Åland 26.11.2020. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte utse någon representant till höstmötet för 

Lokalkraft Leader Åland 26.11.2020. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     469/20      

 

256 § UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL TRAFIKFÖRSÖRJNINGS-

PROGRAM 

 

KST § 256/23.11.2020: 

Landskapsregeringen har inkommit med begäran om utlåtande över förslag 

till trafikförsörjningsprogram. Handlingarna har delgivits kommunstyrelsen 

på kommunens intranät 18.11.2020. 

 

Inledningsvis kan konstateras att det är positivt att landskapsregeringen tar 

ett helhetsgrepp om kollektivtrafiken och att Jomala uppskattar att land-

skapsregeringen inser att delar av Jomala tillhör Ålands tätortsområde. 

 

Det som dock saknas i det här läget är en klar bild över behovet av kollek-

tivtrafik. Förslaget till ny tätortstrafik vilar synbarligen på antagandet att det 

i Möckelö, Kalmarnäs och Solberget finns ett omättat behov av kollektivtra-

fik. Det kan stämma att så är fallet, men det är i nuläget inte klarlagt. Innan 

landskapsregeringen går vidare med nya busslinjer borde landskapsrege-

ringen göra en genomgripande behovsanalys, förslagsvis med en kombinat-

ion av enkäter och intervjuer. På så vis kan man öka chansen att man får en 

rätt dimensionerad trafik med turlistor anpassade efter verkliga behov. Det 

vore olyckligt om man startar nya busslinjer som alltför få nyttjar. Det kan 

förstås vara så att landskapsregeringen önskar skapa en efterfrågan med 

hänvisning till hållbarhetsagendan. Om så är fallet måste landskapsrege-

ringen presentera tydliga strategier för hur det ska gå till. Att personer som 

idag cyklar istället tar bussen kan dessutom antas vara sämre för både mil-

jön och folkhälsan. 

 

Det står i programmet (s. 21) att kollektivtrafiken bl.a. ska tillgodose ”pend-

lares” behov. Om det med det menas arbetspendling krävs det sannolikt 

stora åtgärder för att boende på t.ex. Möckelö strand ska börja ta bussen till 

arbetet. Det måste finnas en stor variation av avgångstider och tiden det tar 

att pendla med buss måste komma nära tiden det tar att cykla eller köra bil 

till sitt arbete. Dessa problem lyfts också fram i programmet (s. 23) men det 

saknas konkreta förslag till åtgärder för att motverka dem. Med det före-

slagna upplägget med en byteshållplats vid Sjukhuset synes det väldigt 

svårt att uppnå en tidseffektiv resa till andra delar av tätorten.  

 

Programmet innehåller ett antal mål för programperioden. En del av dessa 

mål ansvarar enligt programmet kommunerna för. Busshållplatser ska byg--

gas och tillgänglighetsanpassas och detta är enligt tabellen på s. 31 kommu-

nerna ansvariga för. Jomala kommun har inte samtyckt till att ansvara för 

detta, och innan kommunen kan ta ställning till om den vill medverka eko-

nomiskt till utbyggt bussnät måste definitivt en behovsanalys göras. 

 

Sammantaget ser Jomala kommun alltså det som positivt att landskapsrege-

ringen utvecklar kollektivtrafiken men det bör baseras på grundliga behovs-
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analyser och landskapsregeringen måste ta de fulla kostnaderna för trafiken. 

Jomala kommun har inte möjlighet att bekosta eller underhålla busshållplat-

ser. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar skicka beredningen ovan som utlåtande till land-

skapsregeringen. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     508/20      

 

257 § INDRAGNING AV TJÄNST, SOCIALCHEF 

 

KST § 257/23.11.2020: 

Med stöd av landskapslag om samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) kom-

mer tjänsteinnehavaren som innehar tjänsten som socialchef att överföras 

till Kommunernas socialtjänst k.f. Tjänsten som socialchef behövs inte 

längre i Jomala kommun då merparten av arbetsuppgifterna överförs till 

Kommunernas socialtjänst k.f. Tjänsten bör således dras in. I enlighet med 

68 § förvaltningsstadga för Jomala kommun 10.12.2019 är det kommun-

fullmäktige som inrättar och drar in tjänster. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänsten som soci-

alchef dras in från och med 1.1.2021. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     509/20      

 

258 § INDRAGNING AV TJÄNSTER, SOCIALARBETARE 

 

KST § 258/23.11.2020: 

Med stöd av landskapslag om samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) kom-

mer två tjänsteinnehavare som innehar tjänster som socialarbetare att över-

föras till Kommunernas socialtjänst k.f. Tjänsterna som socialarbetare be-

hövs inte längre i Jomala kommun då arbetsuppgifterna överförs till Kom-

munernas socialtjänst k.f. Tjänsterna bör således dras in. I enlighet med 68 

§ förvaltningsstadga för Jomala kommun 10.12.2019 är det kommunfull-

mäktige som inrättar och drar in tjänster. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de två tjänsterna 

som socialarbetare dras in från och med 1.1.2021. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     510/20      

 

259 § ÄNDRING AV TJÄNST, BARNOMSORGSCHEF 

 

KST § 259/23.11.2020: 

Med anledning av förslag till ändring av förvaltningsstadga för Jomala 

kommun måste tjänstebeskrivningen för barnomsorgschefen ändras. 

 

Enligt 69 § Jomala kommuns förvaltningsstadga av 10.12.2019 är det an-

ställande organ, det vill säga i det här fallet kommunstyrelsen, som godkän-

ner tjänstebeskrivning och arbetsvärdering samt uppgiftsrelaterad lön. 

 

Personalchef och kommundirektör har tagit fram förslag till ändrad tjänste-

beskrivning för tjänsten, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 259 

 

Personalchef och kommundirektör har tagit fram förslag till arbetsvärdering 

och uppgiftsrelaterad lön för tjänsten, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 259 

 

Protokoll från hörande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 259 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tjänstebeskrivning enligt Bilaga A 

samt arbetsvärdering och uppgiftsrelaterad lön enligt Bilaga B. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     511/20      

 

260 § INDRAGNING AV TJÄNST, ÄLDREOMSORGSLEDARE 

 

KST § 260/23.11.2020: 

Med anledning av den omorganisering som föreslås då huvuddelen av soci-

ala sektorns uppgifter överförs till Kommunernas socialtjänst k.f. respektive 

utbildningsförvaltningen övergår behovet av äldreomsorgsledare till att ha 

en förvaltningschef som är äldreomsorgschef. 

 

Tjänsten som äldreomsorgsledare bör därför dras in. 

 

I enlighet med 68 § förvaltningsstadga för Jomala kommun 10.12.2019 är 

det kommunfullmäktige som inrättar och drar in tjänster. 

 

Protokoll från hörande av tjänsteinnehavare, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 260 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänsten som äldre-

omsorgsledare dras in från och med 1.1.2021. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     512/20      

 

261 § INRÄTTANDE AV TJÄNST, ÄLDREOMSORGSCHEF 

 

KST § 261/23.11.2020: 

Med anledning av förslag till ändring av förvaltningsstadga för Jomala 

kommun bör en förvaltningschefstjänst benämnd äldreomsorgschef inrättas. 

 

I enlighet med 68 § förvaltningsstadgan för Jomala kommun av 10.12.2019 

är det kommunfullmäktige som inrättar och drar in tjänster. 

 

Ifall kommunfullmäktige inrättar tjänsten är det enligt 69 § förvaltnings-

stadgan anställande organ, det vill säga i det här fallet kommunstyrelsen, 

som godkänner tjänstebeskrivning och arbetsvärdering. 

 

Personalchef och kommundirektör har tagit fram förslag till tjänstebeskriv-

ning för tjänsten, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 261 

 

Personalchef och kommundirektör har tagit fram förslag till arbetsvärdering 

och uppgiftsrelaterad lön för tjänsten, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 261 

 

Protokoll från hörande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 261 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att en tjänst 

som äldreomsorgschef i Jomala kommun inrättas från och med 1.1.2021. 

 

Kommunstyrelsen beslutar även att, under förutsättning att kommunfull-

mäktige inrättar tjänsten som äldreomsorgschef, fastställa tjänstebeskriv-

ning enligt bilaga A samt arbetsvärdering och den uppgiftsrelaterade lönen 

enligt bilaga B. 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att nuvarande äldreomsorgsledare Sanna 

Lindroos framgångsrikt skött sin tjänst och är behörig för tjänst som äldre-

omsorgschef och således med stöd av 24 § lag om kommunala tjänsteinne-

havare (FFS 2003:304, ÅFS 2004:24) kan förflyttas till tjänsten efter att den 

inrättats. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     513/20      

 

262 § DELEGERINGSBESLUT, ÄNDRING 

 

KST § 262/23.11.2020: 

Med anledning av förslaget till ändrad förvaltningsstadga måste även dele-

geringsordningen uppdateras. 

 

Förslag till nytt delegeringsbeslut, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 262 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att ändra dele-

geringsbeslutet i enlighet med Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     551/19      

 

263 § FÖRVALTNINGSSTADGA, ÄNDRING 

 

KST § 255/25.11.2019: 

Ålands lagting har vid plenum 27.9.2019 antagit en ny landskapslag om 

barnomsorg och grundskola (LF 28/2018-2019). Utbildningsverksamhets-

formerna barnomsorg, grundskola samt grundskoleutbildning för andra än 

läropliktiga ska från och med 2021 förvaltas gemensamt i kommunen. Detta 

medför att Jomala kommun, men även övriga medlemskommuner i Kom-

munalförbundet för Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD), måste se över 

förvaltningen för att samordna barnomsorg, grundskola samt grundskoleut-

bildning för andra än läropliktiga under 2020. För att eventuellt kunna hitta 

en gemensam lösning och för att diskutera hur eller om SÅHD ska vara en 

plattform i detta arbete bör en dialog så snabbt som möjligt inledas med 

Eckerö kommun, Hammarlands kommun, Lemlands kommun och Lumpar-

lands kommun. Detta bör göras innan Jomala kommun planerar eller utre-

der en egen lösning för en eventuell utbildningsförvaltning.    

 

Utöver de kommande förändringarna inom förvaltningen av utbildningsvä-

sendet kan det finnas skäl att utgående från hur kommunstyrelsen arbetat 

den senaste mandatperioden och utgående från slutsatserna i den utvärde-

ring Krister Rhen vid BDO Audiatur Ab gjorde 2015 gällande förvaltnings-

reformen 2012 ytterligare formalisera arbetet med fördjupningspersoner och 

eventuellt införa möjligheten till beredningsorgan under kommunstyrelsen. 

Enligt 53 § kommunallagen (ÅFS 1997:73) finns redan möjligheten för 

kommunstyrelsen att tillsätta kommittéer för beredning eller utredning av 

ett visst ärende eller för att sköta en särskild uppgift. I Jomala kommuns 

förvaltningsstadga av 18.6.2018 saknas dock bestämmelser både gällande 

fördjupningspersoner och gällande kommittéer. Det tåls dock redan i detta 

skede poängtera att det är kommunstyrelsen som kollegialt organ som, en-

ligt 49 § kommunallagen, ansvarar för kommunens förvaltning och eko-

nomi oavsett ifall eventuella fördjupningspersoner eller kommittéer tillsätts. 

Att utse fördjupningspersoner och tillsätta kommittéer eller så kallade ar-

betsgrupper har däremot visat sig underlätta kommunstyrelsens arbete. För-

slag till ändrad förvaltningsstadga i Jomala kommun, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 255 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Jomala kommuns för-

valtningsstadga ändras i enlighet med Bilaga A.  

 

Kommunstyrelsen beslutar även bjuda in kommundirektörer, kommunsty-

relsepresidierna och kommunfullmäktigepresidierna i Eckerö kommun, 

Hammarlands kommun, Lemlands kommun och Lumparlands kommun till 

kommunstyrelsens andra sammanträde 2020 för att diskutera hur samord-

ningen av utbildningsverksamhetsformerna barnomsorg, grundskola samt 

grundskoleutbildning för andra än läropliktiga ska göras samt om och hur 
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SÅHD i så fall ska vara en plattform i detta arbete. Ledande tjänstemän 

inom skolförvaltningarna och kommundirektörerna bör dock redan nu in-

leda denna diskussion.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 92/10.12.2019: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

__________ 

KST § 33/23.3.2020: 

Kommundirektörerna i Jomala kommun, Eckerö kommun, Hammarlands 

kommun, Lemlands kommun och Lumparlands kommun formulerade vid 

ett möte 16.12.2019 en formell förfrågan till Ålands landskapsregering gäl-

lande om 2 § 1 kap. Del VI i nya landskapslagen om barnomsorg och 

grundskola (LF 28/2018-2019) om förvaltning av utbildningsverksamheten 

ska tolkas så att enbart ett organ får sköta de uppgifter som enligt lagen an-

kommer på kommuner. En sådan tolkning medför antingen att SÅHD måste 

ta över all utbildningsverksamhet från berörda kommuner eller att SÅHD 

måste upplösas och verksamheten skötas av respektive kommun. Vid mötet 

konstaterades även att ingen av kommunerna hade intresse av att SÅHD 

skulle ta över barnomsorgen. Detta budskap upprepades även vid ett möte 

med representanter från SÅHD:s medlemskommuner 10.2.2020.    

 

Ålands landskapsregering har i ett svar som inkom 10.2.2020 sammanfatt-

ningsvis framfört att syftet med den nya lagen är att barnomsorgen ska ha 

samma status som grundskolan och överföras till den förvaltning som 

handhar utbildningsverksamheten i kommunen. Landskapsregeringen kon-

staterar vidare att formuleringen av 2 § 1 kap. Del VI i nya landskapslagen 

om barnomsorg och grundskola (LF 28/2018-2019) kan verka vilseledande 

och landskapsregeringen avser därför att precisera formuleringen i ett nytt 

lagförslag där det tydligt framkommer att ett kommunalförbund kan sköta 

hela eller delar av utbildningsverksamheten. Detta medför i så fall att 

SÅHD kan finnas kvar och medlemskommunerna kan flytta barnomsorgen 

till samma förvaltning som övrig utbildningsverksamhet och under samma 

organ i form av nämnd eller kommunstyrelse som övrig utbildningsverk-

samhet. Ålands landskapsregerings svar, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 33 

 

För att anpassa Jomala kommuns förvaltning till den nya landskapslagen 

om barnomsorg och grundskola (LF 28/2018-2019) som är antagen men 

ännu inte trätt i kraft och landskapslagen om en kommunalt samordnad so-

cialtjänst (ÅFS 2016:2) som medför att all socialvård förutom barnomsorg 

och äldreomsorg övertas av Kommunernas socialtjänst k.f. 1.1.2021 har ett 

förslag till ändrad förvaltningsstadga för Jomala kommun tagits fram. 

Sammanfattningsvis är syftet att flytta barnomsorgen till en ny bildnings-

förvaltning tillsammans med grundskolan, medan äldreomsorgen flyttas till 
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centralförvaltningen. Utkast ändrad förvaltningsstadga i Jomala kommun, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 33 

 

Ifall kommunstyrelsen stöder denna lösning bör formella höranden hållas 

med berörd personal innan kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ären-

det.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen stöder förslaget till ändrad förvaltningsstadga enligt Bi-

laga C och återremitterar ärendet så att formella höranden kan hållas med 

berörd personal.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 88/18.5.2020 

Ett formellt hörande av berörd personal har hållits 11.5.2020. Vid hörandet 

framkom inte några avvikande åsikter. Däremot bör bildningsförvaltningens 

uppbyggnad och frågan vem som ska vara vikarie till grundskoleche-

fen/förvaltningschefen regleras på ett likartat sätt av medlemskommunerna i 

SÅHD. Protokoll från hörande 11.5.2020, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 88 

 

För att tydliggöra att bildningsförvaltningen även ska styra och övervaka 

den vuxenutbildning som sker genom Medborgarinstitutet (Medis) har vissa 

förtydliganden gjorts i utkastet till förvaltningsstadga, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga E – KST § 88 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Jomala kommuns för-

valtningsstadga ändras i enlighet med Bilaga E. Ändringarna träder i kraft 

1.1.2021. Behöriga organ ska separat ändra berörda tjänstebeskrivningar 

och arbetsbeskrivningar före 1.1.2021. Kommunfullmäktiges delegerings-

beslut av den 13 mars 2018 § 18 måste även ändras före 1.1.2021 och vid 

behov bör också en instruktion för bildningsförvaltningen tas fram.  

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå för fullmäktige att den instruktion 

för socialförvaltningen som antogs genom kommunfullmäktiges beslut § 

57/15.5.2012 upphävs 1.1.2021.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 263/23.11.2020: 

Sedan kommunstyrelsen senast behandlade ärendet har det funnits anled-

ning att ändra i förslaget till ändringar i förvaltningsstadgan. Berörda tjäns-
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temän har hörts i ärendet. Förslag till ändrad förvaltningsstadga, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga F – KST § 263 

 

Det nu framtagna förslaget innehåller mot nu gällande förvaltningsstadga 

följande ändringar: 

 

- Uppdateringar gällande skolförvaltningen/bildningsförvaltningen där även 

barnomsorgen förs till samma förvaltning. 

- Kallelser till kommunfullmäktige kan skickas elektroniskt (tidigare har det 

stått att kallelser ska skickas elektroniskt och per post). 

- Socialförvaltning avskaffas och äldreförvaltning inrättas. 

- En bestämmelse om att kommunstyrelsens kallelse ska innehålla besluts-

förslag införs (praxis sedan tidigare). 

- En skrivelse om att kommunstyrelsens kallelse bör sändas fem dagar före 

mötet införs samt att den ska anslås på elektroniska anslagstavlan 

(praxis sedan tidigare). 

- Ekonomichefen och kommunsekreteraren tilldelas beslutanderätt i vissa 

personalfrågor som framgår av § 90. 

 

Dessa ändringar leder till att en rad ytterligare beslut föreslås gällande in-

dragningar, ändring och inrättade av tjänster. Dessutom behöver delege-

ringsordningen ändras. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ändra sitt förslag inför kommunfullmäktige till 

att förändringar i förvaltningsstadgan ska göras enligt Bilaga F. Berörda 

tjänster behandlas i separata ärenden. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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264 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 19.23. 

 

Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 

________________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 

 

Vad förbudet grundar sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 

kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 

över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 235, 236, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 254, 255, 

256, 257, 258, 260, 261 (vad gäller kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige), 262, 

263.  
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 234, 248, 251, 252, 259, 261 (vad gäller kommunstyrelsens beslut om 

fastställande av tjänstebeskrivning och arbetsvärdering, samt förflyttning). 

 

Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: - 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 

 

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet 

eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 

 

Kommunstyrelsen i Jomala 

PB 2 

AX-22 151 JOMALA 

 

Paragrafer i protokollet: 234, 248, 251, 252, 259, 261 (vad gäller kommunstyrelsens beslut om 

fastställande av tjänstebeskrivning och arbetsvärdering, samt förflyttning). 

 

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 

beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmed-

lem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet 

finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslags-

tavla.  

 

Rättelseyrkandets innehåll 

 

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 

av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med an-

ledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rät-

telseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet 

sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut 

får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet:  

 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju 

dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 

fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt 

på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (ÅFS 2008:102) för landskapet Åland är 30 da-

gar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är an-

slaget - 

 

Avgift 
 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 

§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgif-

ten i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har 

framgång i ärendet. 

 

 

mailto:aland.fd@om.fi
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter 

dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskiften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 

Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort 

och postadress anges. 

 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 

kopia. 

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

handlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget an-

svar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går 

ut. 

 

Avgift 
 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 

§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgif-

ten i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har 

framgång i ärendet. 

mailto:aland.fd@om.fi
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BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

 

Marknadsdomstolen 

Banbyggarvägen 5 

FI-00 520 Helsingfors 

tel 029 56 43300 

fax 029 56 43314 

E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter 

dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. 

 

Den som anför besvären ska innan de lämnas in till marknadsdomstolen skriftligt underrätta 

Jomala kommun om sin avsikt att göra ärendet anhängigt i marknadsdomstolen. 

 

Besvärsskrift 

 

En kopia av beslutet som besvären gäller ska bifogas då besvären inlämnas till marknadsdomsto-

len. Den som anför besvär ska framställa sina yrkanden i ärendet. Bestämmelser om påföljder 

som marknadsdomstolen kan bestämma på grund av ett oriktigt upphandlingsförfarande finns i 

154 § lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016).  

 

Den som anför besvär ska motivera yrkandena, d.v.s. förklara på vilket sätt upphandlingsförfa-

randet enligt dennes uppfattning strider mot rättsreglerna för offentliga upphandlingar. Om den 

som anför besvär yrkar på gottgörelseavgift ska denne ange det yrkade beloppet. 

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

handlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker i så fall på avsända-

rens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-

svärstiden går ut. 

 

Avgift 

 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 

§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgif-

ten för en enskild i marknadsdomstolen 510 euro och för en juridisk person antingen 2 050 euro, 

4 100 euro eller 6 140 euro beroende på upphandlingens värde. 

 

 

 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

